
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 

 

1. Замовник:  

1.1. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО - КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА «КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ”. 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 24388032. 

1.3. Місцезнаходження:  Україна, 39803, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Портова, 27 . 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 26001019408929. 

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по 

батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 

телефонного зв'язку, e-mail). Пурик Олексій Олексійович голова  комітету з конкурсних  

торгів, головний інженер, Україна, 39803, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Портова, 

27,тел. (05348) 2-51-86, office@voda.pl.ua. 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 2390000,00  

(два  мільйона триста дев’яносто тисяч) грн. в тому числі ПДВ 398333,33 грн. 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується 

інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua, office@voda.pl.ua. 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: Код за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 

016-2010: 

20.13.3 - Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати: 

20.13.31 – 50.00 – Оксиди хлору і хлориди гідроксидів міді та інших металів. 

 

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 24962000-5 – Хімічні речовини для обробки води. 

 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Полвак ТМ – 40 або 

еквівалент (100 базових тон), Полвак ТМ -68 або еквівалент (200 базових тон). 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Полтавська область; м. 

Комсомольськ, вул. Соборна, 95. 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Протягом поточного 2016 року. 

5. Місце отримання документації конкурсних торгів: Україна, 39803, Полтавська область, м. 

Комсомольськ, вул. Портова, 27, приймальня. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran8#n8
http://www.tender.me.gov.ua/


6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (генеральний замовник)вимагає його надати): не 

вимагається. 

6.1. Розмір: 

6.2. Вид: 

6.3. Умови надання: 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів: 

7.1. Місце: Полтавської області, м. Комсомольськ, вул. Портова, 27, 39803, приймальня. 

7.2. Строк: 25.04.2016 р. до 10.00 год. 

8.  Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Місце: Полтавської області, м. Комсомольськ, вул. Портова, 27, кабінет головного 

інженера. 

8.2. Дата: 25.04.2016 р.  

8.3. Час: 14.00 год. 

9. Інформація про рамкову угоду: 

9.1. Строк на який укладається рамкова угода: 

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: 

10. Додаткова інформація: 

 

 

 

 

 

 

Голова комітету  з конкурсних торгів,  

головний інженер                                                           О.О. Пурик 

 

                                                 

 

 

 

 


